
“EEn wijk gaat nooit mEt pEnsioEn, 
EEn ambtEnaar wEl!”

Door Zefanja Hoogers

Deze zomer gaat wijkrEgissEur Charly 
tomassEn met pensioen. hét moment 
om even met hem terug te kijken en zijn 
opvolgster voor te stellen. 

Charly stroomde in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw in het gemeentelijke apparaat 
en maakte er veel mee rondom wat we nu 
wijkontwikkeling noemen. “Aan het einde 
van de stadsvernieuwing eind jaren ’80, 
ging er veel aandacht naar ‘wijkbeheer’. In 
Klarendal was ik als wijkcoördinator toen 
betrokken bij het ontstaan van de wijkpost - 
wat later de wijkwinkel werd - én het eerste 
wijkplatform (wat nu bewonersoverleg 
heet, red.).” Charly heeft verglijkbaar werk 
ook in andere Arnhemse wijken gedaan, 
maar kwam weer terug. “In het jaar 2000 
hing Klarendal aan de beademing. Als 
programmaleider was het boeiend mee te 
maken om met het programma ‘klarEn-
Dal kom op!’ in deze wijk met een sterk 
hart aan het werk te gaan. Het was een 
uitdaging samen met collega’s - in deze 
gunstige periode met extra middelen - de 
vitaliteit terug te veroveren.” 

Pas daarna zijn in samenwerking met 
Volkshuisvesting Arnhem de plannen van 

het Modekwartier ontstaan en organisch 
ontstond het Klarendal van nu. “Er ligt 
nu een andere opgave. Klarendal is een 
‘voorlijke’ wijk met het Kunstbedrijf, het 
MFC en een gezondheidscentrum. Maar die 
stadsvernieuwingsvlekken zijn de zwakke 
plekken en lastig voor een ondernemend 
gebied. Daarom is die verbinding met de 
Steenstraat en de binnenstad belangrijk. 
Daar heb ik me de laatste periode hard voor 
gemaakt.” Charly kijkt even terug. “Kla-
rendal is de boeiendste wijk van Arnhem. 
Het ‘merk’ modekwartier moet gekoesterd 
worden! Dankzij deze basis nu, heeft cre-
atieve energie veel meer kans van slagen. 
Kijk naar bijvoorbeeld de Driestroom die 
een wereldkeuken opent, of een kleding-
ruilmarkt op het Kazerneplein, een initiatief 
als het Wijk Werk Palet. Er is ruimte voor 
initiatieven geschept die dichter bij de wijk 
liggen. En er moet opgelet worden dat de 
wijk niet ‘veryupt’. Dat is een afspraak, die 
balans moet in de gaten gehouden wor-
den.” 

wEnDy bEukhof volgt Charly op. In 2002 
draaide zij als stagiaire Bestuurskunde mee 
tijdens het project ‘Klarendal Kom Op!’ en 
bleef bij de gemeente hangen op ‘Afde-
lingsbeleid’. Ondertussen is zij wijkregisseur 
voor vijf Arnhemse wijken en Klarendal is 
de zesde. “Ik zie leuke dynamische clubs en 
een organisatie die staat. Mensen weten 
wat ze willen en er wordt veel gelachen 

tijdens overleg.” Het werd pas laat bekend 
dat Wendy Charly zou opvolgen. “Maar we 
hebben veel gesprekken gevoerd; Charly 
vertelt heel beeldend en we hebben gefilo-
sofeerd en hij heeft met getipt” Wendy is al 
een periode regelmatig in de wijk en in het 
MFC om sfeer te proeven en bij overleggen 
aanwezig te zijn. “Ik heb me ook al ver-
diept in de financiële situatie, want die is in 
iedere wijk nét iets anders.”

Charly gaat van zijn rust en vrijheid genieten. 

“mijn oude hobby beeldhouwen oppakken, 
werken in de wijngaard van mijn buurtver-
eniging, op pad met mijn campertje… maar 
ik ben ook in het bestuur gaan zitten van 
stichting tot steun voor klarendal. Dus jul-
lie zijn nog niet helemaal van me af!” En in 
wendy heeft hij het volste vertrouwen…

Weerstand bouwplannen gemeentewerf Park Klarenbeek
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Door Zefanja Hoogers 

Zoals we eerder hoorden, zijn er plannen 
voor woningbouw aan de gEmEEntE-
wErf aan de boswEg, onderdeel van 
park klarEnbEEk. op 24 juni was er door 
de gemeente een informatieavond georga-
niseerd voor belangstellenden om die plan-
nen voor te leggen. De opkomst was hoog! 
Zo’n honderd mensen waren aanwezig; 
omwonenden, leden van de schouwgroep, 
gebruikers (wandelaars) van het park uit 
klarendal en sint marten, mensen met hart 
voor de stad, huurders van volkstuinen 
én zo’n tien raadsleden van verschillende 
partijen. 

Tegelijkertijd was wethouder gErriE 
Elfrink op Omroep Gelderland, ook in dát 
filmpje klonk veel weerstand tegen wo-
ningbouw. Mensen vinden dat – zoals ooit 
toegezegd – na de tijdelijke bestemming 
van de gemeentewerf het stuk grond aan 
het park moet worden terug gegeven. 

Voor de ambtenaren (Cobus van DEr 
stEl - projectmanager en jan buijs - 
stedenbouwkundige) was het niet altijd 
even makkelijk tussen het rumoer onder het 
publiek door hun bevindingen rondom hun 
opdracht over te dragen. Hun opdracht was: 
een kostendekkend plan maken om daar-
mee 80% van de grond wél aan het park 
terug te kunnen geven. Want het gebied

geheel terug aan het park geven zou 6 ton 
kosten aan slopen en herinrichting, en 
die zijn er niet. Tegelijkertijd is er gekeken 
naar een passend plan; woningbouw die 
significant in zicht is valt af. De Gelderlan-
der meldde eerder dat het om 10 woningen 
zou gaan, maar dat is niet waar. Eén van de 
plannen heeft het over vier woningen, de 
andere twee. 

Er zijn tussen de onrust door vijf plannen 
gepresenteerd, waarbij er twee al afval-
len. Die plannen (boerderij woningen én 
hofwoningen, geïnspireerd op het Kart-
huizerklooster wat er ooit stond) zouden 
namelijk geschikt zijn aan de rand van de 
Bosweg. Daarmee staan ze significant wél 
in het zicht en tegelijkertijd óp dat gebied 
waar ooit dat klooster stond – en dat is een 
architectonische site waar niet op gebouwd 
mag worden. 
Geluiden uit het publiek: waar is de 
inspraakronde? / waarschijnlijk is woning-
bouw al beklonken! / waarom is er geen 
geld beschikbaar vanuit het Groenfonds? / 
kan er een crowdfunding actie opgezet 
worden? – en nog veel meer…

Er is nog geen bestemmingsplan, het ter-
rein (hoorden we!) is zojuist voor nog een 
jaar aan 2switCh verhuurd. En de weer-
stand is groot. nog mogelijkheden genoeg! 
hoewel en nog weinig op de website van 
de gemeente staat  
www.arnhem.nl/wonen_en_leven/ 
projecten/gemeentewerf_bosweg, is reage-
ren zeker mogelijk. Download daar dus het 
formulier en gEEf uw rEaCtiE. De deadline 
daarvoor is na de informatieavond verscho-
ven naar 15 juli! sturen naar gemeente-
werfbosweg@arnhem.nl met goede argu-
mentatie. De projectgroep neemt die mee 
naar een advies rapport voor het college.

De voormalige gemeentewerf is momenteel in gebruik door 2SWITCH

Wijkregisseurs, wisseling van de wacht
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 Charly Tomassen en Wendy Beukhof bij MFC Klarendal

“Waar is de inspraakronde?
Waarschijnlijk is woningbouw 
al beklonken!”

“Klarendal is de boeiendste 
wijk van Arnhem”
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Jos Peters, Gerard Mulder, Shay 

Karniel, Zefanja Hoogers, Jan 

Brugman, Helga van Ree, Paula 

Hubbers, Christel Olijslager, Sabine 

Roelofs, Yvonne Verlinde, Marije van 

den Bos. 

Bezorgers: Suze Swensen, Bert Pas, 

Ben Strik

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 508 33 929 en hij wordt zo 

snel mogelijk nabezorgd.

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Colofon ~

De eerste helft van het jaar zit er weer 
op. Vier wijkkranten op een ander for-
maat dan de afgelopen decennia en 
minder pagina’s, maar zeker geen min-
der nieuws. We publiceren de foto’s vaak 
wat kleiner, zodat het er toch allemaal 
nog in kan. Want én de enthousiaste 
redactieleden blijven met ideeën komen 
én van buitenaf krijgen we ook altijd 
weer geschikte kopij. Daaruit blijkt maar 
weer; ja we leven in het digitale tijdperk, 
maar het geprinte medium blijft een 
populaire.

De zomervakantie komt er aan. Dat bete-
kent een paar maanden geen wijkkrant, 
pas in september melden we ons weer. 
Dan is het Speeldorp op de Leuke Linde 
allang weer voorbij en ook de tiende 
editie van Wijken voor Kunst is achter de 
rug. Online proberen we wel alles bij te 
houden. Dus volg de Facebook pagina 
en geniet nu van de laatste wijkkrant. 
Fijne zomer! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 1 september 

Kopij ontvangen we het liefst per e-mail 
(wijkkrant@klarendal.nl).
Ingeleverde teksten moeten in Word 
worden aangeleverd, digitale foto’s in 
een zo hoog mogelijke resolutie. 

verspreiding van de krant vanaf 18 sep.

Inleveren van kopy 
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Een cc gje op Klarendal gErarD mulDEr maakt voor elke 
wijkkrant een tekening van een (on)
opvallende plek in de wijk. Als u die plek 
herkent, maakt u kans op een waarde-
bon van €10,- te besteden bij joChEm’s 
vishanDEl, donderdag en zaterdag 
te vinden bij het winkelcentrum van 
Klarendal. 

Daarvoor moet u de bon invullen en 
afgeven bij MFC Klarendal, Kazerneplein 
2 (ter hoogte van Klarendalseweg 193, 
het oude kazerneterrein). 

De oplossing van de krant 3 was de 
hoEk klarEnDalsEwEg/noorDpaD. 
De winnaar is suZy bErnaDina woon-
achtig aan het Noodpad. Gefeliciteerd! 
Doe mee en breng uw bon vandaag nog 
weg! Uw oplossing moet uiterlijk maan-
dag 1 sEptEmbEr in ons bezit zijn.  

doe mee en win een prijs! 
welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij bij mfC klarendal – 
kazerneplein 2 voor 1 september.
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    We verwelkomen je 
      graag in onze 
            praktijk om je te  
            begeleiden tijdens 
            de zwangerschap, 
          de bevalling en de 
       periode daarna. 
    Met de grootste 
zorg voor jou, je 
partner én jullie kindje.

Van Lawick van Pabststraat 71a
6814 HB Arnhem

Aanmelden kan via 
www.verloskundigenarnhem.nl

of op 026 - 44 22 662

2

MFC zomervakantie
In de zomervakantie is er geen baliebezet-
ting in het MFC van 21 juli tot 18 augustus. 
Mensen kunnen natuurlijk wel gewoon 
plastic afvalzakken en informatiemateriaal 
vinden. Het gebouw is open tussen 9.00u 
en 17.00u. 

Bibliobus bij MFC Klarendal
De standplaats van de bibliobus in 
Klarendal wordt per 1 augustus 2014 verzet 
naar de dinsdagmiddag van 14.15 tot 15.15 
uur.

Een nieuwe website voor 
Arnhemse initiatieven! 
Op 12 mei  is een nieuwe Arnhemse web-
site gelanceerd:  
www.DEkiEmplEkarnhEm.nl. Op deze 
site kunnen Arnhemmers buurt-, wijk- of 
stadsinitiatieven delen en hulp, sponsors, 
advies en nog veel meer vinden! Er is een 
speciale kiemcoach die meedenkt en helpt 
om een initiatief te laten ontkiemen. In 
Druten en Beuningen is de website al wat 
langer online en er wordt volop gebruik 
gemaakt van deze nieuwe digitale mogelijk-
heid. Volkshuisvesting nodigt Arnhemmers 
al jaren uit om met goede ideeën te 
komen en ondersteunt waar mogelijk  in 

tijd, ruimte of geld. Met de komst van de 
Kiemplekarnhem.nl is er nu een digitaal 
platform die dit mogelijk maakt. 

volkshuisvesting arnhem roept 
arnhemmers op om buurtinitiatieven te 
delen op deze website en zich te laten 
inspireren door medeburgers! 
 

Kom gezellig volleyballen bij 
Agilitas in Arnhem!
In augustus 2014 start Agilitas Arnhem met 
een actie voor nieuwe leden. Heb je inte-
resse om te komen volleyballen, dan kun je 
met ingang van 18 augustus 3 keer komen 
meetrainen zonder verdere verplichtingen. 
Je kan daarna beslissen of je lid wordt. 

Agilitas is de grootste volleybalvereniging 
van Arnhem en traint op maandag- en don-

derdagavond in sportcentrum Valkenhuizen. 
Wil je met de Nevobo competitie meedoen, 
dan speel je de wedstrijden op zaterdag. 
Dit doen 9 damesteams en 3 herenteams 
van 4e klasse tot en met promotieklasse. 
Genoeg dames dus om meer herenteams 
aan te moedigen! Maar wil je niet iedere 
zaterdag spelen dan kan dat ook; de recre-
antencompetitie is 6 keer op woensdag-
avond per halfjaar. Ook kun je recreatief 
komen spelen zonder competitie. 

Agilitas is een hechte en gezellige vereni-
ging, waar regelmatig een leuk feest of 
gezellige barbecue wordt georganiseerd. In 
de nieuwe moderne sportkantine De Valk 
blijft ieder team graag nog even hangen. 
Op www.agilitasvollEybal.nl kun 
je meer informatie over onze vereniging 
vinden of ga naar www.faCEbook.Com/
agilitas. Heb je nog vragen of wil je je 
aanmelden, mail dan naar secretariaat@
agilitasvolleybal.nl. 

Uitvaartverzorging

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 – 53 448 234
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

Voor een uitvaart op maat  
rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden
in Arnhem en omgeving

Uitvaartverzorging

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 – 53 448 234
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

Voor een uitvaart op maat  
rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden
in Arnhem en omgeving

Voor een uitvaart op maat, rekening houdend met de financiële 
mogelijkheden in Arnhem en omgeving.  
Werkt met alle verzekeringen.

zondag 3 augustus, 14.00 tot 16.00 uur  
inloopmiddag in het Memorarium voor vragen  
over uitvaart en verzekeringen.

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 - 53 448 234 
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

•	 Alfbetisering
•	 Inburgeringstraject
•	 Staatsexamen	I
•	 Staatsexamen	I
•	 Niveauverhoging	NT2
•	 Taal	op	het	werk

•	 Nederlands	en	digitale	vaardigheden	op	maat
•	 Rekenen	en	digitale	vaardigheden	op	maat
•	 Oudertrainingen	i.s.m	peuterspeelzalen	en	

basisscholen

Meer	weten?	Bel	of	kom	langs!
Rijn	Ijssel	Educatie	&	Intergratie
Utrechtsestraat	40/42,	Arnhem		
026	31	292	00
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op woensdagmiddag 17 sEptEmbEr is er 
van 13.30 tot 17.30 uur een open dag met 
baZaar aan hEt kaZErnEplEin! het 
mfC klarEnDal opent haar deuren en 
iedereen krijgt de gelegenheid om overal 
rond te kijken en in gesprek te gaan met 
medewerkers van bijna alle organisaties. 
Er worden gratis DivErsE workshops 
aangeboden op het gebied van sport, 
spEl En CrEatiEvE aCtivitEitEn. het 
kinDErwErk van rijnstaD zorgt voor 
een speciaal kinDErprogramma dus er 
is voor jong en oud wat te doen!

Ook de kunstkaZErnE en DE mix ope-
nen deze middag de deuren en op het plein 
komt een CrEatiEvE baZaar. Bewoners 
kunnen een kraam huren en mogen zelf 
gemaakte producten verkopen. Dat kan een 
appeltaart zijn maar ook een schilderij; geen 
rommelmarkt maar creatief ondernemer-
schap! 

Klarendal was voor de komst van de mode 

ondernemers al een creatieve en kunstzin-
nige wijk. Met de komst van basissChool 
kunstrijk in het MFC Klarendal maken 
kinderen al op jonge leeftijd kennis met 
kunst en cultuur en is de cirkel weer rond. 

Op deze middag is ook de aftrap van 
‘wijkEn voor kunst’ dat het weekend 
er op volgend, op 20 En 21 sEptEmbEr, 
plaatsvindt. Ook dan zijn er verschillende 
activiteiten aan het Kazerneplein. 

wiE EEn kraam wil hurEn tijdens de 
Open dag kan een aanmeldformulier afha-
len aan de balie van het MFC Klarendal van 
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 
uur. Kosten voor een wijkkraam zijn  
€ 7,50 of een marktkraam € 18,00 bij 
inschrijving te voldoen. Van beide zijn er 
max.10 beschikbaar. OP IS OP! Sluitingsda-
tum is 28 augustus. Van 21 juli t/m 15 au-
gustus is er geen baliebezetting aanwezig. 

graag tot 17 september! mfC klarendal
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Komt dat zien, komt dat zien! Open dag met Bazaar aan het Kazerneplein

Veel voor weinig!
Anderhalf jaar geleden kocht volks-
huisvesting (VHV) Arnhem een aantal 
woningen van woningstichting open-
baar belang (WOB). Naar aanleiding van 
deze verkoop heeft een aantal bewoners 
de koppen bij elkaar gestoken en een 
bewonerscommissie opgericht om de 
belangen van de bewoners van de ver-
kochte woningen te vertegenwoordigen. 
De commissie telt momenteel vier leden 
en zou dat aantal graag zien stijgen. 
De leden vergaderen regelmatig over 
zaken als huurverhoging, energielabels, 
onderhoudsplannen, achterpadverlich-
ting en de communicatie met VHV. 

wil jE als voormalig wob-huur-
DEr ook graag jE ZEgjE DoEn? 
meld je dan aan via de voorzitter albert 
koulen op telefoon 06-28834481 of stuur 
een mail naar: wobcomm@gmail.com 
Zij zijn ook te vinden op facebook:  
bewonerscommissieklarendal 

Bewonerscommissie 
Klarendal zoekt leden

Gewoon Albert Heijn
In

 Bijzonder Klarendal

Oranje in Klarendal

Klarendal was voor het WK van dit jaar 
weer prachtig in oranje gehuld. Maar de 
wijkkrant heeft altijd weer dat probleem; de 
deadline en de verschijningsdatum vallen 
weer op die dagen dat we nú wel weten 
hoe het Nederlands elftal er voor staat, 
maar we niet in de toekomst kunnen kijken. 
De redactie was in ieder geval getuige van 
het winnen van de eerste pool in Café sint 
petersburg. Razend gezellig, BBQ met kip-
penboutjes voor alle klanten en bij ieder 
goal een gratis Schnaps flesje voor alle 
gasten. Wij hopen voor hen en alle anderen, 
dat dat oranje feest door heeft kunnen gaan 
tot ná de verschijningsdatum van deze 
krant!

zeker zo goedkoop
als uw C1000

Ton Houwer - Hommelsewg 1000
✆ 026 - 355 02 10

De zomervakantie staat voor de deur. Dat 
is leuk. tenminste; je moet wel wat ‘te 
makken’ hebben. wij bogen ons over wat 
er allemaal te doen is in de stad dat geen 
of weinig geld kost. we zetten het voor u 
op een rijtje; 

✰ De klarendalse molen kan op zater-
dagen tussen 09.30 – 13.00 uur gratis 
bezocht. De vrijwilligers geven een 
rondleiding, boven op de molen heb je 
een mooi uitzicht. 

✰ In het mfC klarendal is sinds een paar 
weken een weggeefhoek. Kijk er eens 
en als je zelf iets niet meer wil zet het er 
dan neer?!

✰ De leuke linde heeft zijn gebruikelijke 
zomerprogramma voor de kinderen, 
gratis of voor bijna niets, check de ach-
terpagina van deze krant.

✰ In de menno Coehoorn kazerne is een 
vitrine bij de bar met CD’s, DvD’s en 
boeken. Je mag er iets uitpakken als je 
er ook weer wat voor in de plaats zet. 

✰ Onze wijk heeft inmiddels veel tweede 
hands winkels, denk aan sien op de 
woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 
17.00 - Akkerstraat 15a, naast AH; Kla-
rendalseweg , Carpe Diem op de hoek 
Hommelseweg – Onder de Linden. 

✰ villa klarendal; voor mensen uit de wijk 
die leven van een minimum inkomen. 
Meld je aan en ontvang gratis brood 
(gedoneerd door een Arnhemse bak-
ker). Op dinsdagen van 16.00 – 17.30 
uur, in DE MIX Klarendalseweg 193

✰ Heb je internet; kijk op: 
www.gratisaftehalen.nl

✰ kweekland is de stadskwekerij op Dal-
weg 70A . Hier kan je voor een goede 
prijs biologisch geteelde groente kopen 
of zelf bloemen plukken. Ga eens kijken. 

✰ social mile; gratis hardloopgroep in 
Arnhem, elke woensdagavond om 20.00 
u vanaf Sugar Hill.

✰ ronde weide sonsbeekpark; elke zon-
dagmiddag gratis toegankelijke (pop)
concerten t/m 24 augustus van 14.00 – 
17.00 uur 

✰ openlucht bios in park presikhaaf (als 
de zon onder is); Gratis en op 19 en 26 
juli en 2 augustus. Neem zelf een kruk of 
stoel mee naar het T-huis in het park.

✰ arnhem bazar; een nieuw wereldfestival 
op zaterdag 2 augustus bij het Bartokpark 
en Rozet in het centrum, met leuke spul-
len, dans, muziek uit alle windstreken en 
een wereldkeuken.

✰ roofgarden; een daktuin op de par-
keergarage aan de Kleine Oord 177b, 
Arnhem. Kijk op de website voor de vele 
gratis activiteiten (yoga, pilates, kinder-
programma’s, silent disco)  
www.roofgardenarnhem.nl

✰ streekmarkt sonsbeekpark, eerste zon-
dag van de maand van 11.00 -18.00. Veel 
te zien en doen. Niet persé gratis maar 
wel gezellig, tussen de stadsvilla en het 
hertenkamp.

✰ Breng een bezoek aan rozet, Kortestraat 
16. bekijk en beklim het Aardvarken, 
roetsj van de glijbaan in de bibliotheek 
en geniet van het mooie uitzicht op het 
dakterras.

✰ De kademarkt, een knusse rommelmarkt 
tussen de twee bruggen aan de rijnkade. 
Er is altijd live muziek en een DJ. 7 sep-
tember 2014.

✰ salsadansen in De steile tuin van sons-
beekpark. Workshops en demonstraties. 
Gratis toegankelijk, 26 juli en 23 augus-
tus.

✰ vlotconcerten in sonsbeekpark. Elke 
zondag van 12u – 14u op het vlot in de 
grote vijver van het Sonsbeekpark.

✰ Zwembad klarenbeek. Voor een frisse 
duik in een prachtig gelegen buiten-
zwembad met speeltuin. Een dagkaart 
kost 4,50 Ga je met het hele gezin dan 
zijn er kortingskaarten.

✰ sterrenwacht presikhaeven. Elke vrijdag 
tot en met 1 augustus staan de teles-
copen van Sterrenwacht Presikhaeven 
op het dak van parkeergarage rozet. 
Omdat het zomers pas heel laat donker 
wordt zijn we aanwezig van 23.00 u tot 
ongeveer 1.00 u. Bij bewolkt weer kan 
je geen sterren en planeten zien, maar 
zullen ze een aantal aardige filmpjes 
over de sterrenhemel, sterrenkunde of 
ruimtevaart vertonen.

✰ Op 24 augustus is op en om de rijnka-
de het gratis popfestival krachtstroom. 
Met als hoofdact de Opposites!!!

✰ het openlucht film festival pluk de 
nacht is dit jaar op 27 tot en met 30 au-
gustus. Nieuwe Havenweg 23. De toe-
gang is gratis, de film begint ongeveer 
om 21.00 u, als het begin te schemeren.

✰ Arnhem heeft ontzettend veel mooie 
parken. Ideaal om lekker te gaan pick-
nicken. Denk aan park angerestein (met 
speeltuin), park klarenbeek, sonsbeek-
park (met waterval en leuke water-
speeltuin bij het watermuseum), park 
presikhaaf en park Zypendaal.

✰ De uitboulevard. Op 30 & 31 augustus 
is de start van het culturele seizoen. 
rondom musis sacrum is er van alles te 
zien: theater, muziek, dans, beeldende 
kunst, etc.

✰ wijken voor kunst; voor de 10e keer 
veel kunst en cultuur in onze eigen 
wijken op zaterdag 20 en zondag 21 
september.
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Atelier 12hoven - Een sieraad is meer dan een accessoire
Door Paula Hubbers

sieraden. nou is ondergetekende eigenlijk 
niet zo thuis in de wereld van sieraden. 
tuurlijk, ik heb ook wel eens wat oorbel-
letjes bij de six gekocht en ik snap het 
systeem van de pandora-armbandjes, 
maar verder doet het me weinig. ik had 
dus ook geen idee wat ik moest verwach-
ten toen ik een artikel over het nu alweer 
ruim één jaar in klarendal gevestigde ate-
lier 12hoven mocht schrijven. maar een 
sieraad blijkt veel meer te zijn dan enkel 
een accessoire..

Zodra je het atelier binnenstapt, valt 
meteen het verschil met een standaard 
juwelierszaakje op. Er hangt een serene 
rust in de voorste ruimte, alwaar enkele 
sieraden uitgestald staan, terwijl in de 
zichtbare werkruimte erachter de mooiste 
nieuwe creaties worden gemaakt. 

Edelsmid mirjam twaalfhovEn vertelt: 
"We creëren vooral sieraden op afspraak. 
Een sieraad is in onze visie namelijk een on-
dersteuning van een persoonlijke gebeur-
tenis. Elk sieraad dat hier de deur uitgaat 
is in samenspraak met de opdrachtgever 
ontworpen." Geen dertien in een dozijn-
werk dus! 

"Onze sieraden vertellen een verhaal", ver-
volgt Mirjam. "Dat maakt het uniek voor de 
drager, maar het creëren van zo'n sieraad 
is ook voor óns hemels!" De twee collega's 
van Mirjam - mariëttE (in opleiding, 
zo'n 3 jaar actief bij 12hoven) en nikEE (al 
13 jaar werkzaam in het atelier) - knikken 
driftig ja. "Het voelt gewoonweg heerlijk 
om een stukje geluk aan een opdrachtgever 
mee te geven. Ik kan daarom wel zeggen 
dat wij de gelukkigste winkel ter wereld 
zijn!", aldus Mirjam. Dat is helemaal geen 
vreemde gedachte: de meeste klanten van 

Atelier 12hoven zijn dolverliefde stellen 
die trouwringen laten ontwerpen of nabe-
staanden die met een gerust hart bijvoor-
beeld een ring van hun wijlen naaste laten 
omsmelten tot een mooie herinnering, 
verstopt in een prachtig sieraad.

Als ik vraag met welke materialen Atelier 
12hoven zoal werkt, word ik weer even 
gewezen op het feit dat de focus hier heel 
ergens anders ligt: "Wij denken niet in 
materiaal, of de bijbehorende vastgestel-
de waarde ervan; wij kijken naar wat iets 
betekent voor de drager. Zo hebben we al 
een keer een simpel kiezelsteentje in een 
ring verwerkt, omdat die ene steen al ja-
ren ontzettend veel voor de opdrachtgever 
betekende", vertelt een stralende Mirjam.

Dus ja, sieraden kunnen veel meer zijn 
dan een ringetje of armbandje waar half 
Nederland al mee rondloopt. Na mijn 
bezoekje aan het atelier kan ik dan ook 
niet anders dan de mooie woorden van 
Mirjam volledig te beamen: Een écht 
sieraad 'siert je'!

atelier 12hoven, klarendalseweg 527a
www.atelier-12hoven.nl en ook op  
facebook, atelier-12hoven

Mariëtte, Mirjam, Nikee en de hond

Ruim je wijk op  Klarendallers
Door Carla van der Ploeg

ooit speelden ze samen in een punkband, 
nu ruimen ze samen de wijk op.
tamara en gwEnDoliEn waren de 
rotzooi op straat zo zat dat ze tot actie 
zijn overgegaan. Eens per maand gaan ze 
gewapend met vuilniszakken, prikstok-
ken en grijpers de wijk in om zwerfvuil te 
ruimen.

‘Als je wilt dat er iets verandert moet je 
niet zeuren, maar gewoon zelf een begin 
maken om het te veranderen’, vertelt Ta-
mara tijdens hun ronde door de wijk. Deze 
keer loopt ook vriend Bart mee. ‘Samen is 
gezelliger en kunnen we meer opruimen', 
vindt Tamara.

plastic apart
Ze zijn nog geen vijf minuten op pad 
of hebben al een halve vuilniszak vol. 
Gwendolien probeert het plastic zoveel 
mogelijk te scheiden van de rest van het 
zwerfvuil. Dit bieden ze apart aan.´Het 
zou mooi zijn als de bult vuilnis uiteinde-
lijk gaat afnemen. Dat begint ermee om 
bewust te worden van wat je aan afval 
produceert in je huishouden’, legt ze uit. 

Opvallend is het aantal complimenten 
dat het groepje krijgt van voorbijgangers 
en bewoners. Mensen komen spontaan 
vertellen dat ze de boomspiegel voor hun 
huis schoonhouden of zelfs het hele plein-
tje waar ze aan wonen. Kinderen komen 
hun lege petflesje brengen om in de zak 
te doen. Duidelijk is dat de actie gewaar-
deerd wordt.

Zwarte onderbroek
Tamara en Gwendolien zijn van plan elke 
maand één avond te gaan opruimen. Bij 
veel belangstelling en hulp kan dit best 
vaker worden. U kunt hen volgen via 
Facebook op de pagina ‘Ruim je wijk op 
Klarendallers'. Daar worden de opruimac-
ties aangekondigd. En er staan foto’s op 
van opvallende troepjes, zoals deze keer 
een zwarte onderbroek.

mocht u nou grofvuil naast de container 
zien staan, haal dan niet uw schouders 
op, maar meld het bij de gemeente arn-
hem. Dat kan via  www.afvalmelden.nl of 
via telefoonnummer 0900-1809. samen 
werken aan een schoner klarendal, wie 
wil  dat nu niet?

Gwendolien en Tamara aan het werk

Loop eens binnen bij MFC Klarendal – ENJOY!

Eind 2013 betrokken langzaamaan oude 
vertrouwde partners én nieuwe het mfC 
van klarEnDal aan – nieuw adres – 
kazerneplein 2. wijkkrant klarendal polst in 
2014 bij gebruikers en bezoekers hun bevin-
dingen in dit spiksplinternieuwe gebouw. 
skar, kinDErwErk, wijkClub klarEn-
Dal, kiCkboxsChool frED royErs, 
basissChool kunstrijk, de rEChts-
winkEl – ze komen allemaal aan bod. Deze 
keer stichting Enjoy! – een nieuw eetiniti-
atief voor bewoners van de wijk.

Al jaren bestaat de lanDEnkookgroEp, 
iedere tweede en laatste dinsdag van de 
maand. Maar vanaf afgelopen mei kunnen 
bewoners ook iedere vrijdag voor vijf euro 
een drie-gangen menu eten in MFC Klaren-
dal bij Enjoy! Dit initiatief is van kumar 
poot En Zijn vrouw. Zij werken met jon-
geren die door welke oorzak dan ook niet 

meer op school zitten, geen werk of stage 
kunnen vinden en hun enthousiasme 
verliezen. Stichting ENJOY! wil daar wat 
aan doen! Kumar: “Gedurende een half jaar 
kunnen jongeren tussen de 16 en 25 een 
laagdrempelig horeca traject volgen. In dat 
traject leren ze belangrijke vaardigheden uit 
de praktijk. Op een leuke en gezellige ma-
nier wordt een nieuw perspectief geboden 
aan jongeren. Het doel is om de deelne-
mers na een half jaar te laten uitstromen in 
een horeca opleiding of een horeca baan.”

Maar dat is niet het enige. “ENJOY is een 
Sociaal Familie Restaurant. Kinderen heb-
ben de ruimte en mogelijkheid om buiten 
lekker rond te rennen. Voor jonge ouders is 
het de uitgelezen mogelijkheid om te ‘oe-
fenen om uit eten te gaan’. We willen voor 
iedereen zijn; voor jong en oud, arm en rijk. 
Stichting ENJOY tovert elke vrijdag het MFC 
om tot restaurant ENJOY!, waar óók de 
mensen met een kleine portemonnee heer-
lijk kunnen genieten van een lekkere verse 
en gezonde 3-gangen maaltijd voor €5,00!”  
Momenteel word ENJOY! gesponsord door 
de albErt hEijn in Klarendal waar zij 
zoveel mogelijk verse producten halen, er 
is de ambitie om ook bij lokale boeren en 
telers producten af te nemen. 

Ondertussen heeft Restaurant ENJOY! 
er een aantal vrijdagen op zitten. Kumar: 
“Bijna elke keer was het strak uitverkocht 
en moesten we zelfs mensen teleurstellen 
omdat ze niet tijdig hadden gereserveerd. 
Er is duidelijk een vaste groep gasten 
herkenbaar, waar we heel blij mee zijn. We 
zouden het aan de andere kant ook leuk 
vinden om elke week weer een paar nieuwe 
gezichten te zien! De reacties op ons eten 
zijn overweldigend! ‘Het lekkerste eetinitia-
tief van Arnhem’ is daarbij wel het mooiste! 
Daar doen we het namelijk ook voor. Ook 
hebben we een aanmoedigingsprijs gekre-
gen van de Raad van Kerken. ”

Via de swoa kunnen ouderen en mensen 
met de gElrE pas korting krijgen. Stich-
ting ENJOY is verder doorlopend op zoek 
naar jongeren, die voldoen aan bovenge-
noemde omschrijving. Om de kosten voor 
de minima laag te houden, zoeken zij ook 
naar bedrijven en particulieren die de helft 
van hun maaltijd willen sponsoren. Het 
gaat hierbij om €2,50 per maaltijd per per-
soon. Voor €50,- heb je dus al 20 personen 
geholpen! 

“maar natuurlijk willen we vooral elke 
vrijdagmiddag voor 30 personen koken.” 
mensen kunnen zich inschrijven bij de balie 
in het mfC. Daar hangt ook het menu voor 
die week. maar ze mogen ook bellen met 
06 - 285 21 555 of mailen naar:  
info@samenthuismaaltijd.nl. sponsors en 
jongeren kunnen zich hier ook melden. tij-
dens de zomervakantie zal Enjoy! er vier 
weken tussenuit zijn.

Kumar en zijn team
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Hallo Klarendaller(s)! Even voorstellen; het Greenteam
'u wordt gewaardeerd!' is altijd fijn om 
te horen, toch? klarendal is in beweging 
maar het openbaar groen ligt er soms wat 
treurig bij. ons motto is: minder rommel, 
meer genieten. wij genieten ervan om 
onze talenten te gebruiken en tegelijk 
iets bij te dragen aan onze leefomgeving. 
hEt grEEntEam, bestaande uit een paar 
bewoners, heeft een missie; een schoner 
en aantrekkelijker klarendal. 

Niet alleen het modekwartier en de Kla-
rendalseweg hoeven er goed uit te zien! 
Daarom zijn wij als Greenteam bezig met 
onderhoud van groen in de wijk; meestal 
boomspiegels maar ook plantenbakken 
en stukjes ‘snippergoen’. We willen deze 
missie samen met andere bewoners 
realiseren. Iedereen die het belangrijk 
vindt dat de openbare ruimte netjes is en 
prettig om doorheen te lopen, proberen 
we te helpen en kan zich bij ons aanslui-
ten. Zo werken we samen aan een schone 
woonomgeving. Sommigen noemen 
dit betrokkenheid, actief burgerschap of 
participatie.

Graag stel ik het Greenteam even aan 
u voor: ik ben met een Larenstein-
achtergrond gevraagd mijn planten- en 
beplantingskennis in te zetten. Mijn naam 
is annE vissChEr en via villa klarEn-
Dal kwam ik in contact met het wijk-
wErkpalEt. Zij zochten vrijwilligers voor 
een nieuw groenproject in de wijk. job 
EngElhart had via het Opbouwwerk ge-
hoord over dit initiatief. Hij heeft jarenlang 
ervaring door zijn werk als dakdekker en 
samen vormen wij de kerngroep van het 
Greenteam. Meestal werken er nog wat 
vrijwilligers met ons mee.  Alle begin is 
voor de meeste mensen moeilijk maar het 
vertrouwen in elkaar en het werk groeit nu

wel. We houden er van lekker buiten aan 
de slag te zijn, de ideale combinatie. Twee 
dagen per week mogen we de Wijkauto 
hiervoor gebruiken. Het Greenteam merkt 
na anderhalve maand al resultaat van de 
inzet. Niet alleen zijn we erg blij met het 
wieden en opleuken van de boomspiegels, 
we zien nog veel meer gebeuren. Vrolijke 
mensen die in de deuropening het schouw-
spel opnemen, begroetingen op straat, acti-
viteit en spontane aanbevelingen van oude 
bekenden horen daar ook bij. We voeren 
geen gesprekken of discussie op straat, dat 
doen we tijdens de koffie in het MFC. Best 

gezellig. We merken dat er steeds meer 
vragen komen voor opruimklussen. Samen 
hebben we een bredere blik op Klarendal 
en kunnen we ruimte geven aan waarde-
ring van onze eigen leefomgeving.

ook intErEssE in hEt grEEntEam? 
Werk met ons mee aan groenonderhoud of 
adopteer een boomspiegel. Meld je aan bij 
monita polman,  
06 - 129 515 28,   
m.polman@wijkwerkpalet.nl 
of annE vissChEr: 06 - 455 92 275,   
avisscher80@gmail.com.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Meneer Arnold

Door Christel Olijlsager 

mEnEEr arnolD rijdt dagelijks meerdere 
malen op zijn scootmobiel door de wijk, 
samen met hond roCky. rocky zit meest-
al óók op de scootmobiel; “Dat heeft ie 
zichzelf aangeleerd.” meneer arnold wil 
wel met ons in gesprek. 

Bij hem thuis, op de Vijverlaan, wordt het 
echter meer een duo interview. Meneer en 
mevrouw Arnold wonen nu zo’n zeventien 
jaar in het huis op de Vijverlaan. Voorheen 
woonden zij in de Javastraat. Eigenlijk is 
meneer in de Boterstraat geboren. Maar 
die straat bestaat niet meer. “Het was bij 
de Rijnbrug, daar had je de Boter-, de Kaas-

en de Melkstraat. Het huis in de Javastraat 
werd ons te groot toen onze kinderen, vijf 
stuks, inmiddels is er eentje helaas over-
leden, het huis uit waren. Onze dochter 
schreef ons op dit huis in en we kregen het. 
Een mooi stekkie hoor.” 

Maar, de wijk is wel erg veranderd vindt het 
echtpaar. “Het is zo saai geworden, er zijn 
zo weinig mensen op straat. Vroeger had je 
al die kleine zaakjes op de Klarendalseweg. 
De supermarkten verkochten bijvoorbeeld 
geen aardappels dus iedereen sjouwde 
heen en weer voor zijn spullen. Nu met al 
die modewinkels loopt er haast niemand en 
er zijn vaak weinig mensen in die winkels.” 
Toch gaat het echtpaar voor geen goud weg

weg uit de wijk; “Nee hoor; dan douwen 
ze je in Schuitgraaf tussen de weilan-
den, wat moet je daar?” En, je sluit niet 
meer zo makkelijk aan als vroeger erkent 
mevrouw. Over vroeger heeft het echtpaar 
sappige verhalen; “We hingen altijd met 
z’n allen op de stoep. Soms met wel 25 
man. Eén keer was de riolering gespron-
gen en was er een groot gat voor onze 
deur. Nou daar hebben we tot diep in de 
nacht met een rubberboot in gezeten”, 
lacht meneer. 

Beiden hebben gewerkt vanaf hun veer-
tiende cq vijftiende jaar. Meneer als beton-
vlechter en mevrouw in ploegendiensten. 
Na een ernstig ongeluk, waarbij hij bijna 
het leven heeft gelaten en vier maanden 
in een hangmat heeft gehangen in het 
ziekenhuis, mocht en kon meneer Arnold 
helaas niet meer werken. Binnenzetten is 
echter niks voor hem. “Ik ga er per dag 
zeker zo’n zes keer uit. En vroeger bezocht 
ik haast elke dag mijn oude baas. Ging 
ik daar koffie drinken op het oude werk.” 
En hij is met zijn honden in de weer. “Ik 
heb ook als pakkenman gewerkt, dan 
richt je honden af. En veel voor de voetbal 
gedaan.”  
Al met al hebben ze een mooi leven gehad 
vinden ze zelf. Mevrouw Arnold; “En op 13 
juli zijn we 54 jaar getrouwd. Het geheim; 
nemen en geven! En, we hebben geen 
honger of schuld gekend, dat is ook be-
langrijk. En ik ben trots op hoe netjes onze 
kinderen zijn groot worden.”

vanaf deze plek feliciteert de wijkkrant 
het echtpaar arnold hartelijk met hun 54e 
huwelijksjaar. En nog vele mooie maar 
vooral gezonde jaren!

“Het geheim; nemen en geven!”

Het Greenteam klaar om de wijk in de gaan  
met de wijkauto, met links Anne Visscher

Mevrouw en meneer Arnold en hun hond Rocky

buro propz staat voor:
projectbureau / realiseren / ontwikkeling / 
participatie / Zelfontplooiing.

propZ wil met de opzet van het project-
bureau het culturele aanbod uitbreiden 
voor jongeren in de wijk Klarendal. PROPZ 
bestaat uit een groep bevlogen vrijwilligers 
die vanuit een projectgroep evenementen, 
activiteiten, workshops en projecten orga-
niseert voor jongeren. We willen daarom 
ook weten wat jullie leuk vinden, waar je 
goed in bent of wat je wilt worden en hier 
mee aan de slag! Samen creëren we een 
plek waar jij je talenten in eerste instantie 
kunt ontwikkelen en laten zien. Kijken wat 
er leeft bij de jeugd en waar ze behoefte 
aan heeft. 

Dat gaat PROPZ doen in jongerencentrum 
De mix, een nieuwe vorm van Jongeren 
Werk die aansluit bij jouw interesse en die 
het mogelijk maakt om talenten te ontwik-
kelen en te ontplooien. Misschien wordt jij 
de nieuwe artiest van Klarendal! 

Tijdens wijken voor kunst op 20 en 21 sep-
tember zullen we officieel van start gaan. 
Op onze open dag stellen we ons voor, 
vertellen we wat we doen en maken we 
graag kennis met jullie! Dit natuurlijk met 
het nodige vermaak. Er zal nog een officiële 
uitnodiging de deur uit gaan en hopen 
iedereen van jullie te mogen verwelkomen. 

Gelukkig hoef je niet zo lang te wachten! We 
gaan al wel beginnen met een zomerpro-
gramma, zodat de jeugd van Klarendal zich 
niet hoeft te vervelen en ze alvast een kijkje 
in onze keuken kunnen nemen. 

Dinsdagavond tijdens de zomervakantie: 
klarendal danst. 
Strakke moves, synchroon of een Freestyle. 
“oefening baart kunst” onderbegeleiding 
van samantha ‘modestha’ frans leer jij 
dansen als een pro. Werken aan danspre-
sentaties, shows en clips. Jezelf in ‘The 
spotlight’. Voelen als een echte artiest. 
Meld je nu aan want alles is mogelijk!

Donderdagavond: maak je eigen rap maken 
met videoclip, net als klarendals trots 
simonsays
Onder begeleiding van JongerenHipHop-
Werker Richiangelo Blinker tevens Rap-
muzikant, krijgen de jongeren elke week 
rap lessen waar later ook video lessen ter 
sprake komen. Vaak is een workshop maar 
eenmalig, daarna wordt er niets gedaan 
met de ervaring. Vandaar dat Propz komt 
met “RapAlert”; de jongeren kunnen zich 
elke week verder ontwikkelen en uiteinde-
lijk werken ze naar een eindproduct - een 
geheel eigen nummer mét videoclip. 
Aanmelden kan ook hier via  
buropropz@gmail.com  
of bellen naar Daniel Smit (06 - 467 548 38)

Eens per maand ‘openlucht’ op het kazer-
neplein. 
Check de Facebook pagina: 
 www.faCEbook.Com/propZ.4u



hartje zomer! ik hang uit het raam en 
zie de mensen in de agnietenstraat en 
herenstraat gezellig in de avonduren 
op hun stoeltjes voor het huis zitten, 
praatje, drankje,koekje, kortom gezellig-
heid alom. maar naast al die drukte op 
de stoep tijdens warme zomeravonden 
is het ook in de lucht zeker niet rustig! 
want wie af en toe een blik naar boven 
werpt tijdens de avondschemering ziet 
ze weleens langsschieten, vleermuizen! 

Snel vliegend tussen de huizen jagen ze 
op muggen, motten en andere insecten, 
maar ook langs de bomen bij de Leuke 
Linde en rondom de vijvers in de omlig-
gende parken Klarenbeek en Angeren-
stein zul je ze gemakkelijk vinden.

In Nederland komen momenteel wel 16 
soorten vleermuizen voor! Hiervan is 
de gewone dwergvleermuis veruit de 
meest voorkomende. Dit beestje rust 
overdag in de spouwmuren van huizen 
en andere plekjes waarin hij gemakkelijk 
kan wegkruipen, een echte wijkbewoner 
dus! Andere typische wijkbewoners zijn 
de laatvlieger (een wat grotere soort) 
en de gewone grootoorvleermuis, die 
vaak op (donkere) zolders te vinden is 
van grotere gebouwen en kerken. En wie 
even een avondwandeling aandurft in 
het park zal boven de vijver misschien 
wel de watervleermuis zien jagen...

wil je meer weten  
over vleermuizen?  
kijk dan op de  
website  
www.vlegel.org  
voor activiteiten  
en excursies in de  
buurt!

Dirk Kruijt, Werkzaam als bioloog 
Lid van de vleermuiswerkgroep Gelder-
land (VLEGEL)
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Natuur in Klarendal
Vleermuizen

op dinsdag 3 juni jl. werd een niEuwE 
folDEr mEt informatiE ovEr DE  
klarEnDalsE molEn gepresenteerd.  
De molenfolder is ontworpen door gErDa 
mulDEr en werd grotendeels gefinan-
cierd door DE kEmpEnaEr aDvoCatEn. 
Dit advocatenkantoor is tevens hoofd-
sponsor van de nacht van de mode 2014. 

De folder werd overhandigd door mr. 
ClauDinE hErmEsDorf van de Kempe-
naer Advocaten aan de molenaars en aan 
de eigenaar van de molen, volkshuis-
vEsting arnhEm.

In deze folder is niet alleen informatie te 
vinden over de molen, maar er is ook een 
gedeelte, waarmee men zich kan aanmel-
den als vriEnD van DE klarEnDalsE 
molEn. Deze Vrienden van de Klarendal-

se Molen dragen door middel van een 
jaarlijkse donatie financieel bij aan de 
instandhouding van de molen.

De folder zal op diverse plaatsen komen 
te liggen. Allereerst in Klarendal, maar 
ook daarbuiten, zoals bijvoorbeeld het 
Arnhemse VVV-kantoor. De molenaars 
hopen dat hierdoor nog meer mensen 
zich voor de molen en de activiteiten gaan 
interesseren. 

Langs deze weg nogmaals veel dank aan 
De Kempenaer Advocaten en aan Gerda 
Mulder.

op de foto: Mr. Claudine Hermesdorf (de 
Kempenaer Advocaten), Berry Kessels 
(Volkshuisvesting Arnhem) en twee mole-
naars: Erica Peters en Jaap de Haan.

wat ooit begon als een groepstentoon-
stelling van lokale kunstenaars in het 
oude wijkcentrum aan de rappardstraat, 
is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement 
met een mix van profEssionElE En 
amatEurkunst; van bEElDEnD, foto-
grafiE, moDE, Dans, tot muZiEk En 
tonEEl. Een weekend lang toeren door 
de wijken klarEnDal, spoorhoEk, 
sint martEn en sonsbEEkkwartiEr 
en genieten van alles wat er in deze wij-
ken gemaakt en gedaan wordt op cultu-
reel gebied; voor de tiende keer vindt dit 
weekend plaats op 20 En 21 sEptEmbEr.

We weten; het is wat vroeg! Maar de eer-
ste wijkkrant ná de zomervakantie komt 
pas ná deze jubileumeditie uit. Bovendien 
kunnen we nu al het één en ander verklap-
pen.  

Er zijn al enkele edities van ‘DE wijk 
Danst!’ door de organisatie gerealiseerd, 
maar deze wordt wel een hele speciale. 
Bewoners maken deze jubileumvoorstel-
ling zelf, het wordt een mix van dans, 
toneel en muziek en is geïnspireerd op de 
verhalen van postbodes in de wijk. Daar-
voor worden nog deelnemers gezocht! 
Dus lijkt het je leuk om muzikaal, theatraal 
of dansend mee te doen (ervaring niet 
vereist!)?  
meld je via info@wijkenvoorkunst.nl 

Op het traDitionElE poDium op DE 
ZonDag bij atlanta hebben zich hele 
goede namen aangemeld! Het pro-
gramma zit al vol. Tipje van de sluier voor 
degenen die The Voice of Holland kijken; 
Maame Jones is van de partij! En zoals we 

al jaren een groEpstEntoonstElling 
organiseren onder de titel ‘Young Profes-
sionals’, organiseren we er nu ook een 
met oude rotten in het vak. 

De Cafés goED.proEvEn en Caspar 
hebben toegezegd een muZiEkEvE-
nEmEnt te organiseren, jongErEn-
CEntrum DE mix beoogt zijn officiële 
opening van het project propZ, op het 
kaZErnEplEin komt misschien een 
markt in de trant van de Klarenmarkt 
en tussen nu en september komt hoogst-
waarschijnlijk het programma weer 
ramvol te staan.

Er is een website wijkEnvoorkunst.nl, 
maar volg wijken voor kunst vooral op de 
faCEbookpagina; daar is méér traffic! 

Wijken voor Kunst jubileert!Foto: Marco Vellinga Fotografie

molEn DE kroon hEEft EEn niEuwE folDEr

Bibi is Bl-ij aan de Verlengde Hoflaan
Door Sabine Roelofs

het hollandse stel prijkt trots op de 
verschillende kaarten. Ernaast in het rek 
enveloppen met gekleurde driehoeken. 
net nieuw, vers van de pers. blij word ik 
van deze grafische uitingen met vrolijke 
pasteltinten. het is de handtekening van 
ontwerper bibi DE lang. En nog blijer 
ben ik nu bl-ij, het merk van bibi de lang, 
sinds februari gesetteld is in klarEnDal 
aan de vErlEngDE hoflaan. 

Na vier jaar lang de binnenstad van Arn-
hem te hebben bestierd met een winkel 
annex werkplaats heeft Bl-ij de intrek 
genomen in Klarendal. Nu zonder winkel 
maar des te meer ruimte voor de studio 
en werkplaats. 

“Het hoofdstuk Winkel is nu afgesloten.” 
Iets waar Bibi de Lang al een tijdje mee 
worstelde. “Ik was mijn winkel steeds 
meer aan het verkleinen om mijn werk-
plaats te vergroten. Maar als ik zo door 

zou gaan dan stond de toonbank op een ge-
geven moment bijna tegen het raam aan”, 
lacht ze. “En ik merkte dat ik echt druk was 
met de winkel. Ik was steeds op zoek naar 
nieuwe producten. Maar daardoor ging ik 
steeds minder ontwerpen, daar waar wel 
mijn hart ligt.” 

Bl-ij bestaat uit de twee hoofdletter initialen 
van de naam Bibi de Lang, voeg er ‘-ij’ aan 
toe en je krijgt Bl-ij. En dat is precies wat 
Bibi wil: “Blij worden van mijn werk en dat 
delen met anderen!” En dat delen, dat ge-
beurt nu wel heel erg letterlijk in de nieuwe 
studio met werkplaats. DE ZusjEs jaCobs 
hebben ook hun intrek genomen in het 
pand. Samen met yvEttE jaCobs heeft 
Bibi het label littlE blaCk book opgezet. 
Het merk bestaat al een jaar en is vernoemd 
naar een product van Bl-ij: een klein zwart 
notitieblokje, een Little Black Book. “Bl-ij is 
schrijfwaren en met Little Black Book kan 
ik al het andere doen”, legt Bibi uit. Bijvoor-
beeld een tuimelkommetje met de naam 
You rock my world, bekers genaamd A 

daydream in a cup of een kettinkje met 
een klein notebookje van porselein waar 
je echt op kan schrijven. 

De nieuwe ruimte was zo groot dat ze het 
zusje van Yvette, Ilvy, gevraagd hebben 
of zij ook een deel wilde huren. Ilvy’s ken-
merk zijn de fold bags, papieren gevou-
wen tassen. 

Bl-ij, en de andere initiatieven, hebben 
geen winkel meer. Maar natuurlijk kun je 
er wel producten, die op de websites zijn 
besteld, afhalen. Overigens wel van te vo-
ren even afspreken wanneer je iets op wilt 
komen halen. “Want”, zo legt Bibi uit, “ik 
ben nu veel vrijer. Ik hoef niet altijd hier te 
zijn. Als er ergens een leuke beurs is waar 
ik naar toe wil, dan kan dat.” 

ook nieuwsgierig geworden naar de initi-
atieven van verlengde hoflaan 98? 
kijk op www.bl-ij.nl,  
www.littE-blaCk-book.nl  
en www.ilvyjaCbos.nl 
En houd ook vooral  
www.faCEbook.Com/stuDioblij 
in de gaten. want zo af en toe opent de 
studio en werkplaats zijn deuren voor 
publiek. 

Openingsoptocht 2009

Bibi de Lang in haar studio



Bewonersoverleg

In de laatste vergadering van het bewonersoverleg 
voor de zomervakantie presenteerden han stuDEn-
tEn hun project over hoe basissChool kunstrijk 
zich kan versterken. Resultaten van het onderzoek zijn 
dat het belangrijk is om het imago van “zwarte school” 
kwijt te raken. Enkele aanbevelingen om tot resultaat 
te komen zijn; zorgen voor een goede profilering, wees 
zichtbaar in de wijk, betrek ouders, nauwe samenwer-
king met andere organisaties binnen het MFC.
Een positief punt is dat Kunstrijk al groeit sinds de ves-
tiging in het MFC.
De eerste tussenstand van het wijkaCtiEplan 2013-
2015 laat zien dat de uitvoering van door bewoners 
genoemde prioriteiten in september 2012 op schema 
ligt. Bij de flexplek van rijnstaD/opbouwwErk, 1e  
verdieping  in het MFC,  is aan de muur te lezen wat 
de prioriteiten zijn. Een belangrijke aanvulling was dat 
de honDEnpoEpZuigEr tot november 2014 in de wijk 
blijft.
De eerstvolgende vergadering is op woensdag 3 sEp-
tEmbEr om 20.00 uur in het MFC Klarendal.  

W I J K W I J z E R ☞☞
Wijkwinkel Klarendal

De wijkwinkel bestaat niet meer in zijn oude hoeda-
nigheid. 

opbouwwErkEr en wijkrEgissEur werken vanaf 
flexplekken in mfC klarEnDal: Kazerneplein 2, 
6822 ET Arnhem - telefoonnummer 026 – 377 20 50

U zult daar honDEnpoEpZakjEs, plastiC afval-
ZakkEn en informatiEf folDErmatEriaal kunnen 
vinden. Ook worden daar bEwonErsovErlEggEn 
gehouden.

opbouwwErkEr rob klingEn: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

wijkrEgissEur wEnDy bEukhof: 
wendy.beukhof@arnhem.nl  
026 - 377 39 27

klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke web-
site: www.arnhem.nl > wonen & leven > uw wijk

Nuttige nummers in de wijk

wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do.  
9:00-16:30u. tel. 443 34 35 
hendrik.spoelman@gelderland-midden.politie.nl    
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het hoofd- 
bureau 0900 - 8844
grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
oud papier: Elke 2e dinsdag van de maand  
ophaaldag plastic: zoek de afvalwijzer op 
www.arnhem.nl, voer uw postcode in en download hem 
klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 Stadsbeheer, 
servicelijn@stadsbeheer.nl
jongerencentrum De mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl
volkshuisvesting: tel. 371 27 12 / 0800 778 89 99
De molen: geopend vrijdag 13:00u - 16:00u, 
zaterdag 9:30u - 13:00u, of als de wieken draaien
wijkcentrum klarendal: in MFC Klarendal - Kazerne-
plein 2 
vertrouwenspersoon huiselijk geweld 
06 167 592 02

W I J K W I J z E RW I J K W I J z E R

De leuke Linde

holiDay kiCk off klarEnDal
Vrijdag 11 juli a.s van 14.00-16.00uur 
luiden wij de zomervakantie in met de 
Holiday kick off Klarendal. Er zijn allerlei 
leuke en spannende activiteiten rond het 
thema cowboys en indianen. Bijvoorbeeld 
springen op het springkussen, schieten 
in de saloon, knutselen, schminken (door 
Sally) en nog veel meer. 

baskEtbal workshops
Woensdag 25 juni zijn we begonnen met 
basketbalworkshops van de Arnhem 
Eagles op De Leuke Linde. In de zomer-
vakantie gaan we hier lekker mee door. 
Dus ben jij tussen de 6 en 12 jaar en wil je 
leren basketballen, kom dan op woensdag 
tussen 16.30-17.30uur langs. 

vrijwilligEr krantEnlopEn 
gEZoCht
Al jaren halen de vrijwilligers van De Leu-
ke Linde het oud papier op in Klarendal. 
Het geld dat ze hiermee ophalen wordt ge-
stoken in activiteiten op De Leuke Linde. 
Wij zijn we hard opzoek naar iemand die 
ons wil komen ondersteunen met het 
ophalen van de kranten. 

Elke 2de dinsdag van de maand wordt het 
oud papier in Klarendal opgehaald. Waar-
schijnlijk zal je 1 keer in de 2 maanden een 
avondje moeten lopen. 

Heb jij interesse of wil je meer informatie? 
Bel dan even naar Bouwspeelplaats De 
Leuke Linde en vraag naar  
Kitty 026 - 442 48 11 

brunCh
Zaterdag 16 augustus vindt op de Leuke 
Linde, tijdens een overheerlijke brunch 
het wijkgesprek plaats. Dus heb jij een 
mening die gehoord moet worden? Heb je 
leuke ideeën over de wijk, of wil je mee-
denken en nieuwe plannen voor Klarendal 
maken? Kom dan zaterdag 16 augustus 
vanaf 13.00uur tot 15.30 uur naar de 
Brunch op De Leuke Linde. 

faCEbook
De Leuke Linde is ook te vinden op face-
book. 
www.faCEbook.Com/DElEukElinDE. 
Voor informatie over de activiteiten, leuke 
foto’s en nog veel meer… bezoek onze 
facebookpagina. 

Kinderwerk MFC

kinDErDisCo gaat stoppEn!
We hebben heel veel jaren met heel 
veel plezier de Kinderdisco gedraaid, 
maar nu is het tijd om te stoppen. Na 
de verhuizing naar het MFC, heeft het 
discoteam nog een aantal maanden een 
2-wekelijkse disco georganiseerd. Dit 
was leuk om te doen, maar we moeten 
ook de conclusie trekken dat het niet 
meer zo goed loopt. Daarom heeft het 
discoteam besloten om op woensdag 9 
juli de laatste disco te draaien.
Wel zullen we eens per één of 2 maan-
den terugkomen met een grotere 
Kinderdisco. De disco verdwijnt dus niet 
helemaal! Let op de flyers en facebook, 
zodat je weet wanneer we de eerste 
bijzondere disco organiseren.
Voor alle begeleiders: ook namens de 
kinderen, BEDANKT voor al die jaren 
wekelijkse inzet!!! 
Fijn dat jullie er altijd zijn geweest voor 
de kinderen én door willen gaan, ook al 
is het op een andere manier! 

ZomErvakantiE!
In de zomervakantie gaan alle wekelijkse 
clubs niet door, maar is er natuurlijk wel 

speeldorp klarendal! Het programma vind 
je verderop in deze wijkkrant.
Namens alle begeleiders: een hele fijne zo-
mervakantie gewenst!!! En tot Speeldorp!

start instuif En anDErE 
Clubs
Na de zomervakantie, als de kinderen al 
weer naar school moeten, dan heeft het 
Kinderwerk nog even vakantie. 

woensdag 17 september is er een open 
dag in mfC klarendal, met een heel leuk 
kinderprogramma. Dan zien we jullie 
dus graag weer!

En woensdag 24 september starten we 
weer met de instuif. Van 12.30 uur tot 
13.30 uur is het inloop-uur. Om 13.30 uur 
starten de activiteiten, tot 15.30 uur. Voor 
de kleuters hebben we een aparte groep. 
Kosten zijn € 0,50 per kind.

alle andere clubs (bijvoorbeeld de 
meiden-en jongensclub) zullen in de we-
ken na 17 september gaan starten. let 
hiervoor op de flyers, posters en volg 
joyce op facebook!
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Vakantie programma jongerencentrum De Mix:

Donderdag 10 juli avond open
De Mix open Jongeren inloop  (Daniel 
i.v.m vakantie Thomas)
Donderdag 17 juli hele dag open
Jongeren inloop 
vrijdag 18 juli hele dag open
Dagje bioscoop en eten op de Mix  (vanaf 
12 jaar)
Inschrijven verplicht
Donderdag 24 juli hele dag open
Jongeren inloop 
vrijdag 25 juli hele dag
Zwemmen bij Klarenbeek (vanaf 12 jaar)
Inschrijven verplicht
Donderdag 31 juli hele dag open
Jongeren inloop 
vrijdag 1 augustus hele dag
Dagje Amsterdam en Anna Frank huis 
(vanaf 12 jaar)
Inschrijven verplicht

Donderdag 7 augustus hele dag open
Jongeren inloop
vrijdag 8 augustus hele dag open
Jongeren inloop
Donderdag 14 augustus hele dag open
Jongeren inloop
vrijdag 15 augustus hele avond
Sleep over in De Mix (vanaf 12 jaar)
Inschrijven verplicht
Donderdag 21 augustus hele dag open
De mix open jongeren inloop
vrijdag 22 augustus halve dag
Sport activiteit
Inschrijven verplicht
Donderdag 28 augustus hele  dag open
Jongeren inloop
vrijdag 29 augustus hele avond
Disco “Back to skool Party”  
(vanaf 12 jaar) 
Inschrijven verplicht
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al 41 jaar lang organiseren we vanuit bouwspeelplaats De leuke linde en het kin-
derwerk van wijkcentrum klarendal ´speeldorp klarendal´.  

speeldorp is voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. maar iedereen is welkom. 
al die jaren houdt iedereen uit klarendal de laatste 2 weken van de zomervakantie 
vrij om mee te kunnen doen aan speeldorp. jaarlijks bezoeken er tussen 4000 en 
4500 kinderen speeldorp.

speeldorp draait bijna geheel op vrijwilligers, zo  worden de activiteiten begeleid, 
de keuken wordt gedraaid, het terrein wordt klaar gemaakt en de activiteiten wor-
den opgebouwd door ongeveer  60 vrijwilligers. Daarnaast is er ook nog een groep 
vrijwilligers die de kinderen nooit zien. Dat zijn namelijk de bewakers. 2 weken lang 
bewaken vrijwilligers ´s nachts De leuke linde. 
Zonder vrijwilligers zou speeldorp dus nooit kunnen bestaan. 

Maandag 11 augustus: 
SPECTACULAIRE OPENINGSKERMIS !!! 
Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een geweldige Openingskermis. 
Er zijn er allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals de striker, de 
Bungee-trampoline, springkussens, en nog veel meer!!! Een dag om niet te missen!!!

Dinsdag 12 augustus: 
WENSDAG
Vandaag staat in het teken van Stichting make a wish. Dit goede doel laat wensen van 
ongeneeslijk zieke kinderen uitkomen. 
’s Ochtends hebben we allerlei leuke knutsel activiteiten. ’s Middags hebben we een 
veiling waarbij we zoveel mogelijk geld ophalen voor Make a Wish.  Kom jij ook het 
goede doel steunen. 

Woensdag 13 augustus:  
WATERDAG !!!
Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen? 
Pak een tas. Stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in. 
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee. En bestel zoveel mogelijk zonneschijn, 
want het wordt weer een kletsnatte dag!!! Zal de brandweer ook weer komen???

Donderdag 14 augustus: 
SUPERHELDENDAG
Vandaag staan alle activiteiten in teken van Superhelden. In de ochtend gaan we op 
avontuur middels een speurtocht. Wil je mee doen? Lever dan het inschrijfbriefje in op 
Droomdag, bij Kitty of Joyce. Let op: er kunnen maximaal 150 kinderen mee!
In de middag zijn er allerlei super stoere superhelden activiteiten op de speeltuin. Ga 
je mee op avontuur?

Vrijdag 15 augustus: 
RACEDAG
In de ochtend kun je meedoen met allerlei toffe race-activiteiten. Én....je kunt je eigen 
race(loop)wagen bouwen! Hiermee kun je in de middag meedoen met een echte race 
in wijk!
In de middag gaan we dus echt racen, op het wijkplein (Kazerneplein) vóór het MFC 
Klarendal. Wil je meedoen? Maak dan in de ochtend je eigen race(loop)auto en schrijf 
je in!!!

Maandag 18 augustus:  
SPORTDAG
We starten deze 2de week van Speeldorp Klarendal natuurlijk weer met de 
Sportdag!!!! Er zijn allerlei leuke sporten en spellen, voor ieder wat wils. Ben jij spor-
tief? Of heb je gewoon zin om wat leuks te doen? Kom dan ook deze 2de week weer 
naar Speeldorp Klarendal!

Dinsdag 19 augustus: 
BOUWDAG MIDDELEEUWEN
We gaan de hele dag bouwen in het thema MIddeleeuwen; je kunt samen met andere 
kinderen een kasteel bouwen, kijkdozen maken, stokpaarden maken, zwaard vechten 
en nog veel meer! Lijkt je dat wat? Kom dan snel naar Speeldorp en doe mee! 

Woensdag 20 augustus: 
DAGJE UIT !!!
Dit jaar gaan we weer, zoals gewoonlijk met de kinderen van 7 t/m 12 jaar een dagje 
uit. Waar gaan we heen? Dat hoor je tijdens het Speeldorp. 
Op de 1ste vrijdag starten we met de inschrijvingen. Je kunt je inschrijfstrookje dan 
tussen 11.00 uur en 12.00 uur inleveren bij Joyce. 
De kaartjes zijn gratis. Als de bussen vol zijn, kan er niemand meer mee. Neem je  
legitimatie mee bij het inschrijven.

Voor de kleine kinderen is er een programma op De Leuke Linde, vanaf 14.00uur ben 
je welkom. Er zijn veel leuke activiteiten en ook clown Babello komt met Babello’s pret 
parade. Dat is toch clowntastisch?!

Donderdag 21 augustus: 
TALENTENDAG
In de ochtend is er een leuk programma buiten de speeltuin. Wil je mee? Schrijf je dan 
in! Je kan je inschrijfbriefje inleveren op Maandag 18 augustus, Sportdag
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! Ook dit jaar 
weer in de circustent. Kun je zingen, dansen, playbacken, goochelen, rappen of iets 
anders? Geef je dan op voor de Talentenshow! 
Zou de leiding dit jaar ook weer willen optreden? 

Vrijdag 22 augustus:  
CIRCUS !!!
Dit mag je echt niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste dag van 
Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro. Het circus is 
alleen toegankelijk voor kinderen. Ouders wees gerust, de leiding zal goed op de kin-
deren passen.

speeldorp klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

je kunt het speeldorp vinden op bouwspeelplaats De leuke linde aan de 
agnietenstraat. 

alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
speeldorp klarendal is geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. 
van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten voor bezoekers.

vragen? bel met tel: 026 – 442 48 11
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